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Actuacions realitzades

Valoració global

Eix participació i informació

Eix espai públic, seguretat i civisme

Eix protecció, vulnerabilitat i salut

Eix educació 360



ACTUACIONS 

REALITZADES



Enquestes Tallers Propostes

5 enquestes. 3.495 respostes 4 tallers amb personal tècnic i 

entitats

54 participants

7 centres educatius

Tots els districtes del CMIAT.

74 propostes
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• Personal tècnic: 80
• Escoles primària: 833
• Escoles secundària 545
• CMIAT: 82
• Famílies: 1955

+ Resultats Enquesta EMSCAT

Enquestes a diferents perfils, amb 3.495 respostes, tallers participatius i 
recollida de propostes a les escoles i el CMIAT



Diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència a Terrassa
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Diagnosi de la situació de la infància i l’adolescència a Terrassa
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VALORACIÓ GLOBAL



La valoració de Terrassa com a ciutat per viure per als infants i 
adolescents disminueix amb l’edat



Els parcs i els espais verds, aspectes millor valorats per tots els 
col.lectius
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Alumnat primària Alumnat secundària Famílies
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La contaminació preocupa a infants i adolescents. 
Les famílies es queixen de la inseguretat.

A millorar: més espais verds, i espais de joc i trobada.
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Alumnat primària Alumnat secundària Famílies



L’eix “Protecció, vulnerabilitat i salut” és el més prioritzat pel personal 
tècnic  

8,5
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Eix 3: Educació 360

Eix 4: Espai públic, seguretat i civisme

Eix 1. Informació/Participació i
Famílies

Eix 2: Protecció, vulnerabilitat i salut



EIX PARTICIPACIÓ I 

INFORMACIÓ



L’accessibilitat de la informació, el coneixement dels drets dels infants i 
la participació en els espais de decisió, aspectes més prioritzats pel 

personal tècnic

Informació accessible i 
amigable

Drets dels infants

Participació en els espais i 
decisions que els afecten

Les 3 prioritats

8,2

8,2

8,3

8,6

8,7

8,8

9,0

9,0

Participació dels infants i adolescents a la ciutat

Participació de les famílies

Implicació dels infants i adolescents a les entitats
de cultura popular

Participació dins les entitats de lleure

Participació dins els centres educatius

Amigabilitat de la informació

Coneixement dels drets dels infants

Accessibilitat de la informació

Eix 1. Informació/Participació i Famílies



L’escolta, el dret pitjor valorat per infants i adolescents
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▪ Pitjor valoració entre les noies i entre nascuts fora de Terrassa

▪ L’experiència de participació influeix en la valoració del dret d’escolta: els que han donat la 
seva opinió en alguna ocasió són més crítics que els que no han participat mai

▪ A mesura que augmenta l’edat, es valora pitjor l’escolta per part dels adults, especialment del 
professorat, i la capacitat de triar el que es fa a l’escola o institut.

Realització d’enquestes com la del PLIA
Existència del CMIAT

L’opinió dels menors no es té en compte
Visió negativa dels adolescents (no són madurs, no tenen criteri, la seva opinió no té valor...)
Manca de feedback quan fan propostes



La valoració de l’escolta adulta baixa a secundària, sobre tot en relació 
al professorat i a la seva capacitat per triar
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Tant infants com adolescents i famílies pensen que cal millorar l’accés a 
la informació

16

44%

Alumnat primària

73%

Alumnat secundària 

76%

Famílies

Pensen que no hi ha prou informació sobre les activitats i espais que hi ha a Terrassa per als infants i 
adolescents



La participació d’infants i adolescents, una assignatura pendent
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9 de cada 10 infants i 
adolescents no han 

opinat mai sobre temes 
de la ciutat que els 

afecten.

Reptes:

▪ Fomentar la cultura de la participació
▪ Apropar les institucions a infants i adolescents
▪ Educar en la participació des de la infància
▪ Recursos per gestionar la participació
▪ Impulsar eines i metodologies de participació adaptades a infants i 

adolescents (inclusives, adaptades a diferents edats...)
▪ Retorn de la informació



Baixa participació d’infants i adolescents en entitats i associacions
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▪ Només 2 de cada 10 alumnes de 
primària i 1 de cada 10 alumnes de 
secundària participen en 
associacions no esportives

▪ 4 de cada 10 alumnes enquestats 
no coneixen els espais de 
participació existents a Terrassa

▪ Només 2 de cada 10 alumnes 
enquestats coneixen el CMIAT 17%

6%

21%

30%

23%

42%

7%

9%

22%

31%

32%

42%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

Consell de joves

Festes de
Terrassa

CMIAT

Delegats/des

Consell escolar

Cap espai

Primària Secundària



Valoració molt positiva del CMIAT

19

▪ 75% dels centres educatius de Terrassa adherits al CMIAT. Més del 60% de l’alumnat 
escolaritzat a cada districte hi està representat. 

▪ Hi ha més noies que nois. 

▪ Baixa representació d’alumnat nascut fora de Terrassa (segons resultats enquesta)

▪ A un 95% li agrada força o molt formar part del CMIAT

▪ Un 92% diu que s’ho passa bé a les trobades del CMIAT

▪ Alta correlació entre els temes treballats al CMIAT i interessos i motivacions dels seus 
representants

▪ Participar al CMIAT contribueix positivament en les habilitats personals: sentir-se més segurs 
o segures, comunicar-se millor (sobre tot parlar en públic)

▪ Participar al CMIAT contribueix a l’interès per continuar participant en altres òrgans o espais
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▪ Als i les representants del CMIAT els agradaria reunir-se més sovint amb l’alcalde o 
l'alcaldessa de la ciutat

▪ Se senten més còmodes quan els adults s’apropen al seu espai, però també els agrada que 
els convidin als plenaris de la ciutat

▪ Consideren que no sempre s’expliquen els motius pels quals no es tenen en compte les 
seves propostes

▪ Demostren un alt nivell d’autogestió, tant pel que fa a la decisió sobre les propostes i idees 
que es presenten com a la manera de funcionar 

▪ La interacció entre els i les representants del CMIAT està força consolidada: la majoria 
informen a classe sobre el que es fa al CMIAT i recullen les propostes i idees dels seus 
companys i companyes per presentar al consell

Valoració molt positiva del CMIAT



EIX ESPAI PÚBLIC, 

SEGURETAT I CIVISME



Els espais lliures de violència masclista, l’accessibilitat i la mobilitat 
segura i sostenible, aspectes més prioritzats a nivell tècnic

Les 3 prioritats

8,2

8,2

8,4

8,4

8,5

8,7

8,9

Camins escolars

Entorn sostenible

Ús de l'espai públic pels infants i els adolescents

Espais urbans amables

Mobilitat segura i sostenible

Accessibilitat i eliminació de barreres
arquitectòniques

Espais lliures de violència masclista

Eix 4: Espai públic, seguretat i civisme

Espais lliures de violència 
masclista

Accessiblitat

Mobilitat segura i 
sostenible



Bona valoració de l’entorn per part de l’alumnat
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▪ L’entorn és el dret millor valorat per l’alumnat de secundària, i el segon més ben valorat per 
l’alumnat de primària

Existència de molts espais verds, vegetació i espais verds

La contaminació
La brutícia i les actituds incíviques
En alguns barris, la violència i la manca de seguretat
Manca d’espais per als adolescents, per trobar-se, fer esport o divertir-se



La valoració de l’espai públic empitjora amb l’edat
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Alumnat primària Alumnat secundària Famílies
6,2 5,0 4,9



Necessitat de renovar els espais de joc a tota la ciutat
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▪ Xarxa àmplia de parcs, distribuïda per tota la ciutat.
▪ Parc de Valparadís, gran, al mig de la ciutat i accessible amb transport públic

▪ Conflictes en l’ús de l’espai públic entre col.lectius i grups d’edat
▪ Falten espais adaptats per als infants més petits
▪ Els adolescents tenen la sensació de que “molesten”
▪ Problemes de civisme
▪ Xarxa d’espais de joc necessita renovació, amb criteris pedagògics, espais 

naturalitzats
▪ Caldrà adaptar l’espai públic en general a les condicions climàtiques futures



Percepció d’inseguretat, sobre tot entre les adolescents 
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28%

Alumnat primària

45%

Alumnat secundària 

55%

Noies de secundària

No se senten segurs o segures a la via pública



Els desplaçaments a peu són el més habitual, però encara queda camí 
per aconseguir una mobilitat realment segura i sostenible
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▪ Predominen els desplaçaments a peu per la ciutat 

▪ Transport públic ben valorat, i força utilitzat entre l’alumnat de secundària

▪ La majoria de l’alumnat va caminant a l’escola

▪ A primària, un 25% va sol a l’escola i a secundària un 78%. El percentatge de nens i nenes de 
cicle superior de primària que van sols a l’escola s’ha reduït entre 2018 i 2021.

▪ 4 de cada 10 famílies que van en cotxe a l’escola podrien anar a peu (Enquesta mobilitat 
2018).

▪ La inseguretat i el tràfic, principals obstacles per que els nens i nenes vagin sols a l’escola



EIX PROTECCIÓ, 

VULNERABILITAT I SALUT



Les 3 prioritats

La salut emocional, l’assetjament i la pobresa infantil, principals 
prioritats de l’eix segons els i les tècniques 

Salut emocional

Assetjament

Pobresa infantil 
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8,8

8,8
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9,3

9,3

Atenció als infants i joves al CSMIJ

Hàbits saludables

Famílies amb fills a càrrec amb trastorns greus

Addiccions en la infància i l'adolescència

Infants i adolescents nouvinguts

Diversitat sexual, afectiva i de gènere

Famílies en situació de desemparament

Pobresa infantil

Assetjaments en la infància i adolescència

Assetjament escolar

Salut emocional d'infants i adolescents

Eix 2: Protecció, vulnerabilitat i salut



El dret a rebre serveis de qualitat, el millor valorat en les enquestes a 
infants i adolescents
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▪ Pitjor valoració entre els infants i adolescents amb dificultats d’accés als espais i recursos per 
estudiar (no disposen d’un lloc tranquil per estudiar, accés a ordenador, internet)

Accés a atenció sanitària per a tothom
Beques i ajuts per a les famílies
Recursos i suport per als infants i adolescents immigrants, atenció a la diversitat, inclusivitat...

Existència de situacions de pobresa i vulnerabilitat a Terrassa
Dificultats per cobrir les necessitats bàsiques (habitatge, alimentació, activitats d’enriquiment 
educatiu...) 
Consciència de la desigualtat d’oportunitats



La pobresa infantil ,un problema estructural a tota Catalunya
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▪ 3 de cada 10 infants viuen en situació de pobresa o exclusió social

▪ La pandèmia ha agreujat la situació de pobresa entre les famílies (creixement de les 
demandes per cobrir necessitats bàsiques, saturació dels Serveis Socials i entitats, famílies 
en situació de pobresa a causa de la pandèmia...)

▪ Cronificació de la pobresa i situacions de pobresa hereditària de pares a fills

▪ Problemàtiques associades a la pobresa (addiccions, salut mental, manca d’atenció i 
acompanyament als infants i adolescents...)

▪ Diferències entre els districtes, amb barris deprimits i amb condicions de vida precària, 
situacions de violència i manca de recursos

▪ Finalització dels ajuts després de l’educació obligatòria (beques, ajuts per a extraescolars, 
transport gratuït...) en un moment clau per al desenvolupament personal



La promoció d’hàbits saludables, bàsica per garantir un bon estat de 
salut entre la població
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▪ Valoració positiva dels esforços realitzats des de les administracions, escoles i entitats per 
promoure els hàbits saludables

▪ Principals problemes relacionats amb l’alimentació saludable segons EMSCAT

16%

Sobrepès i obesitat

11%

Van a l’escola amb gana

30%

Noies amb normo pes 
es veuen grasses  



La promoció d’hàbits saludables, bàsica per garantir un bon estat de 
salut entre la població
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Principals problemes relacionats amb 

l’activitat física

- Només 3 de cada 10 nois i noies tenen un estil 
de vida activa (mínim 30 min. d’activitat 
lleugera)

- 34% de les famílies pensen que els seus fills/es 
dediquen poc temps a fer activitat física

- Un 51% de les famílies tenen dificultats per que 
els seus fills/es facin activitat física. Els principals 
motius són econòmics (10%), falta d’espais 
(10%), manca d’oferta (10%)

- Majors dificultats entre les famílies 
monoparentals o reconstituides



Preocupació per les problemàtiques derivades d’addiccions i consum de 
tòxics
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▪ Disminueix el consum de tabac (només entre els nois) però augmenta l'ús de la cigarreta 
electrònica 

▪ Elevat consum d’alcohol, que comença aviat, augmenta amb l’edat i especialment entre 
l’alumnat amb nivell socioeconòmic més desfavorit

▪ Augmenten les intoxicacions agudes en totes les edats

▪ Les drogues il·legals més consumides són el cànnabis, els inhalables i els tranquil·litzants 
sense recepta

▪ El cànnabis es la substància que es percep com més fàcil d’aconseguir



Augment de les problemàtiques relacionades amb la salut emocional i 
la salut mental en infants i adolescents
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▪ 1 de cada 4 adolescents té un estat d’ànim negatiu (problemes per dormir, tensió, 
cansament, avorriment, tristesa, desesperança cap al futur...)

▪ L’estat d’ànim negatiu afecta més a les noies, l’alumnat més gran i amb nivell socioeconòmic 
menys afavorit

▪ Serveis d’atenció a la salut mentals molt saturats, més encara després de la pandèmia. 

▪ Dificultats de les famílies per saber on acudir, necessitats d’atenció immediata que no es pot 
donar resposta (llistes d’espera, manca de recursos d’atenció..)

▪ Dificultats per arribar a les famílies amb situacions de desbordament emocional i que estan 
vivint situacions de gran precarietat i incertesa



La violència i els maltractaments en la infància i l’adolescència, una 
realitat oculta 
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▪ A Europa, més del 25% dels infants han estat víctimes d’alguna forma de maltractament per 
part de les persones adultes que havien de cuidar-los (Save the children)

▪ Amb la COVID-19 han augmentat les situacions de violència dins la família i de tensió 
derivades del confinament, i la detecció s’ha fet més difícil

▪ El 16% de l’alumnat de secundària s’ha sentit maltractat a casa (enquesta EMCAT)

▪ Els maltractaments són més habituals entre les noies que en els nois. 1 de cada 4 de les 
noies que han estat maltractades a casa no ho expliquen a ningú. 

▪ 1 de cada 4 adolescents ha experimentat assetjament sexual. 

▪ Entre les noies, 4 de cada 10 han patit assetjament sexual i 1 de cada 10 abús sexual.



Percentatge elevat d’infants i adolescents que pateixen bullying o 
assetjament a les xarxes
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▪ Percentatge elevat d’infants i adolescents que pateixen situacions de bullying i assetjament a 
les xarxes (bullying: 26% a primària i 28% a secundària, assetjament a les xarxes: 16% a 
primària i un 20% a secundària)

▪ 2 de cada 10 alumnes enquestats no sabria on demanar ajuda en cas de patir una situació 
de violència entre iguals.

▪ Creixement de les situacions d’aïllament i soledat a l’adolescència, amb joves que no tenen 
xarxa i pateixen en solitari les situacions de rebuig.

▪ Es generen conflictes a l’espai de menjador, on hi ha poca supervisió i es produeixen 
conflictes que no es resolen

▪ Necessitat de donar resposta al problema de les violències entre igual quan abans millor

▪ Cal generar recursos propers, no estigmatitzats i que permetin empoderar i treballar des del 
vincle



Percentatge elevat d’infants i adolescents que pateixen bullying o 
assetjament a les xarxes
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Alumnat de primària Alumnat de secundària



Sensibilitat vers la diversitat afectiva i de gènere
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▪ Existeixen recursos específics adreçats a treballar la diversitat afectiva i de gènere

▪ Progressiva normalització de la diversitat afectiva: 

Un 9% de l’alumnat de secundària es defineix com a bisexual 

Un 1% com a homosexual. 

Un 19% afirma que l’atreuen persones del seu mateix sexe. 

Un 1% se sent diferent del seu sexe biològic.

▪ Sentiments de discriminació: 
Un 10% dels adolescents s’ha sentit discriminat per motiu de sexe. 

En el cas de les noies, un 20%.

Un 5% s’ha sentit discriminat per motiu de la seva orientació sexual



Necessitat d’atenció als infants i adolescents amb diversitat funcional
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▪ Calen recursos econòmics per poder atendre als infants i adolescents amb diversitat 
funcional

▪ Cal prestar especial atenció

. Infants i adolescents amb discapacitat sensorial

. Infants i adolescents amb diversitat funcional i vulnerabilitat econòmica

. Infants i adolescents amb diagnòstic que no troben el seu espai ni dins els recursos 
ordinaris ni en els adaptats



EIX EDUCACIÓ 360



L’abandonament escolar, el fora escola i la bretxa digital, principals 
prioritats de l’eix segons els i les tècniques 
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Participació en activitats culturals

Esport i gènere

Pràctica artística

Acompanyament a les famílies

Orientació formativa i en les transicions escolars

Escola inclusiva

Segregació escolar

Bretxa digital i accés a les noves tecnologies

Oportunitats educatives més enllà de l'escola

Abandonament escolar

Eix 3: Educació 360 Les 3 prioritats
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El dret  al joc, el millor valorat en les enquestes a escoles de primària i el segon 
més valorat en les enquestes a centres de secundària
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▪ Pitjor valoració entre els infants i adolescents amb dificultats d’accés als espais i recursos per 
estudiar (no disposen d’un lloc tranquil per estudiar, accés a ordenador, internet)

Bona valoració dels parcs, especialment el de Vallparadís
Disponibilitat d’espais de joc i per fer esport
Bona oferta d’activitats d’oci i de lleure

Càrrega excessiva d’exàmens i deures
Queixa per la manca d’espais per trobar-se, entre els i les adolescents



L’abandonament escolar, un problema estructural a tota Catalunya
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▪ A Terrassa, un 19,3% de l’alumnat matriculat a quart d’ESO al curs 2018-2019 no es va graduar. 
Aquesta dada reflecteix problemàtiques que es comencen a gestar a primària i que tenen 
conseqüències durant l’edat adulta. 

▪ L’abandonament escolar prematur afecta diferent en funció del sexe, titularitat del centre, 
estatus socioeconòmic i cultural i origen
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Les famílies valoren positivament la qualitat de les activitats que 
s’ofereixen
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Extraescolars

Activitat

física Vacances

Qualitat de les activitats 6,4 6,4 6,6

Horaris 6,2 6,2 6,6

Varietat de l'oferta 6,2 6,2 5,8

Instal·lacions 6,1 6,2 6,4

Preus 5,0 4,9 5,1

Valoració mitjana 6,0 6,0 6,1

Valoració positiva de la qualitat de les activitats
Les activitats de vacances, el millor valorat en horaris i qualitat de les activitats

L’oferta d’activitats de vacances, menys variada que la resta
Els preus reben la pitjor puntuació, especialment els de l’activitat física



Desigual participació en activitats extraescolars en funció de l’edat, la 
titularitat del centre i l’accés a la informació
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▪ Un 18% de l’alumnat de primària i un 44% del de secundària no fa cap activitat extraescolar 

▪ Les extraescolars són més habituals entre l’alumnat escolaritzat en centres concertats: un 78% de 
l’alumnat escolaritzat en centres concertats fa algun tipus d’activitat extraescolar mentre que en 
els centres públics el percentatge és del 65%.

▪ Entre l’alumnat de primària i les famílies la situació de COVID és el principal motiu per no realitzar 
activitats extraescolars. Entre el de secundària, la manca de temps.

▪ La desinformació pot ser un motiu fins i tot més rellevant que els motius econòmics (no hi ha 
gairebé demandes de beques per l’escola de música, l’oferta d’activitats disponible per a la ciutat 
no s’aprofita tota...).



Diferent valoració de les activitats extraescolar en funció de la 
titularitat del centre
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▪ Les famílies veuen les extraescolars 
com una oportunitat perquè els seus 
fills i filles es relacionin amb altres 
infants i adolescents més enllà de 
l’escola.  

▪ Les famílies de la concertada són les 
que donen més valor a les 
extraescolars en general, i com a espai 
educatiu. 7,23

8,34

8,43

8,71

0 2 4 6 8 10

Útils per la conciliació

Contribueix al benestar

Bones per l'educació

Oportunitat per que es relacioni



Infants i adolescents voldrien fer més activitats extraescolars i més 
variades  
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▪ L’extraescolar més habitual és l’esport, seguit dels idiomes.

▪ En canvi, els interessos d’infants i adolescents són molt més amplis i 
variats. 9 de cada 10 voldrien fer altres activitats extraescolars. 

▪ L’esport és l’activitat preferida, però també hi ha interès per 
activitats artístiques, científiques, tecnològiques, música o 
audiovisuals

▪ Importants diferències entre nois i noies en les activitats que fan i 
les que voldrien fer. Les noies aposten pels idiomes, les activitats 
audiovisuals, la música i les activitats artístiques i manifesten 
interès per tots tipus d’activitats. Els nois fan més esport, els seus 
interessos són menys diversos i només superen a les noies en 
l’interès per la ciència i la tecnologia.   
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Diferències entre nois i noies en les activitats que fan i les que voldrien 
fer
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6 de cada 10 infants o adolescents no fa cap activitat durant les 
vacances
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▪ Un 27% de l’alumnat de primària i un 48% del de secundària no participa en cap mena 
d’activitat durant les vacances. 

▪ En conjunt per a tots els nivells educatius, un 59% no fan activitats a les vacances (enquesta 
a famílies).

▪ El principal motiu adduït per les famílies per no apuntar als seus fills i files a activitats durant 
les vacances és econòmic (21% de les famílies enquestades), i, el segon motiu no necessitar 
el servei (18%). 

▪ el més habitual són les rutes excursionistes i les estades esportives, tant a primària com a 
secundària.. 



Desconeixement de l’oferta d’activitats de la ciutat. Es demanen més activitats 
en família, parcs, espais de trobada per adolescent i espais per a la petita 

infància
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▪ Tant les famílies com els infants i els adolescents valoren força bé els espais i equipaments i 
activitats de lleure.    

▪ Un 82% de les famílies consideren que falten serveis o recursos per a la infància, l’adolescència i 
les famílies. El que més es troba a faltar són activitats per fer en família, parcs, espais verds i 
parcs infantils així com espais de trobada i oci per a adolescents, activitats i espais per a la 
petita infància i equipaments esportius. 

▪ Hi ha un desconeixement important de les activitats culturals i esportives que es fan tant a 
Terrassa com als barris de la ciutat. Un 20% de l’alumnat de primària i un 40% de secundària no 
coneix les activitats que es fan per a la seva edat  

▪ Un 30% de l’alumnat de primària i un 61% del de secundària no participa mai en les activitats 
que es fan per a la seva edat

▪ Un 26% de l’alumnat de primària i un 29% del de secundària no ha anat mai al teatre. El 
principal motiu és la manca d’informació. 



Baixa escolarització a la petita infància
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▪ Tan sols un 31% dels infants menors de 3 anys de Terrassa estan escolaritzats (2019-2020)

▪ El fet que la etapa 0-3 no tingui una cobertura universal dispara les diferències en els infants 
procedents d’entorns vulnerables

▪ La no escolarització durant la pandèmia s’ha notat a P3, a nivell d’hàbits, socialització... 

▪ Preocupa especialment el col·lectiu de mares i pares adolescents sense xarxa familiar de 
suport



Un nombre elevat d’alumnat no té un espai tranquil per estudiar i fer 
els deures
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▪ Un 17% dels alumnes de primària, un 6% del de 
secundària i un 9% de les famílies addueixen 
motius econòmics per no dinar a l’escola.

▪ Un 10% de l’alumnat de primària i un 28% del 
de secundària dina sol a casa

▪ Entorn al 40% de l’alumnat no té un espai 
tranquil per concentrar-se de manera habitual, i 
al voltant del 4% no tenen mai accés a un espai 
tranquil.

▪ L’accés a ordenador i a internet millora al passar 
a secundària

Mai té accés a....
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A la secundària augmenta el temps de connexió a pantalles i baixa el 
temps en família
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▪ Les activitats més freqüents són llegir o jugar a primària, i sortir amb els amics o amigues i 
mirar la televisió a secundària.

▪ Un 55% de l’alumnat de primària i un 78% del de secundària no va mai a la biblioteca.

▪ El percentatge d’infants i adolescents que es connecten a “pantalles” més de 3 hores al dia 
passa d’un 3% a primària a un 24% a secundària

▪ Un 67% de les famílies diuen que els seus fills o filles tenen mòbil. Es comença a tenir mòbil 
entre sisè de primària (29%)  primer d’ESO (43%)

▪ A mesura que els fills i filles es fan grans es passa menys temps en família. Destaca un 7% de 
l’alumnat de primària i un 13% de secundària que no fa mai activitats en família



El “pantallisme”, un fenòmen emergent en totes les edats
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